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Onderwerp

Aanpassing van de Rechtspositieregeling: toewijzing van de functies van
de technische dienst en diensthoofd poetsdienst aan Tekst 1 ipv Tekst 2

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.
De rechtspositieregelingen, tekst 1 en 2 van het OCMW personeel, zoals laatst goedgekeurd door
de OCMW-raad van 30 november 2015.
FEITELIJKE CONTEXT/MOTIVERING
-

I.k.v. de samenwerking tussen stad en OCMW ressorteren de medewerkers van de technische
dienst OCMW sinds 3 april 2019 onder de bevoegdheid van de leidinggevenden van de
technische dienst van de stad. Zij worden, net als hun collega’s van de stad, dan ook ingezet
voor opdrachten binnen OCMW én stad.
Het is bijgevolg evident dat de functies van de medewerkers van de technische dienst van het
OCMW in de rechtspositieregeling worden opgenomen bij deze functies die gelijkgesteld worden
met het gemeentepersoneel (categorie 1, art 104 van het OCMW-decreet: de gelijkgestelden
met het gemeentepersoneel).

-

Mevrouw Margot Maas werd op 1 april 2017 aangesteld als meewerkend diensthoofd
poetsdienst binnen het WZC.
I.k.v. de samenwerking stad en OCMW heeft mevrouw Maas op 1 januari 2019 de opdracht
aanvaard om geleidelijk aan de functie van diensthoofd poetsdienst voor stad en OCMW op te
nemen.

Sinds 1 januari 2020 ressorteren alle poetsmedewerkers onder haar bevoegdheid.
Vermits mevrouw Maas sinds 1 januari 2020 overkoepelend werkt, is het evident dat haar functie
in de rechtspositieregeling wordt opgenomen bij deze functies die gelijkgesteld worden met het
gemeentepersoneel (categorie 1, art 104 van het OCMW-decreet: de gelijkgestelden met het
gemeentepersoneel).
BESLISSING
Art. 1

De functies van de medewerkers van de technische dienst OCMW worden
toegewezen aan tekst 1 (personeelsleden categorie 1 cfr. artikel 104 van het OCMWdecreet) i.p.v. aan tekst 2 van de rechtspositieregeling.

Art. 2

De functie van diensthoofd poetsdienst wordt toegewezen aan tekst 1 (personeelsleden categorie 1 cfr. artikel 104 van het OCMW-decreet) i.p.v. aan tekst 2 van de
rechtspositieregeling.
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